
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 

 UFUNDOWANYCH PRZEZ SANTANDER UNIVERSITADES 

 

§ 1. 

Stypendia ufundowane przez Santander Universitades, zwane dalej „Stypendiami”, 

przyznawane są studentom i doktorantom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”. 

 

§ 2. 

1. Stypendia przyznawane są za aktywność na rzecz Uniwersytetu, bardzo dobre 

wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia naukowe.  

2. Stypendia powinny być przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów 

związanych z rozwojem naukowym i badawczym, udział w konferencjach, 

wymianę międzynarodową.  

3. Stypendia przyznawane są w drodze konkursu. 

4. Stypendia wypłacane są jednorazowo.  

5. Stypendium może być przyznane tej samej osobie w kolejnych edycjach konkursu.  

6. Stypendystami mogą się osoby, które mają status studenta lub doktoranta 

Uniwersytetu oraz złożyły w wyznaczonym terminie kompletny wniosek o 

przyznanie świadczenia.  

7. Komunikat o konkursie i naborze wniosków ogłaszany jest na stronie internetowej 

Uniwersytetu i poprzez system USOS. 

 

§ 3. 

1. Przyznanie Stypendium następuje na wniosek osoby zainteresowanej, zwanej 

dalej „Wnioskodawcą”.  

2. Wniosek o przyznanie Stypendium składa się na wydrukowanym formularzu: 

„Wniosek o przyznanie stypendium Santander Universitades”, którego wzór 

stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.   

3. Wniosek składa się za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki 

organizacyjnej Uniwersytetu (zwanego dalej „Kierownikiem”), której 

Wnioskodawca jest studentem lub doktorantem.  

4. Wniosek składa się w terminie wskazanym w komunikacie o naborze wniosków.  

5. Wniosek złożony przez osobę nie spełniającą warunków określonych w § 2 ust. 5, 

wniosek niekompletny lub taki, który nie spełnia warunków określonych w 



niniejszym Regulaminie, jak również wniosek złożony po terminie wskazanym  

w komunikacie o naborze wniosków, nie podlega rozpoznaniu.  

 

§ 4. 

1. Określenia wysokości Stypendiów dokonuje Komitet Monitorujący, w skład którego 

wchodzą przedstawiciele Uniwersytetu oraz Santander Universitades. 

2. Spośród złożonych wniosków Kierownik dokonuje wstępnego wyboru 

Wnioskodawców, którym przyznane ma być stypendium, zwanych dalej 

„Stypendystami”, w liczbie określonej przez Komitet Monitorujący.  

3. Podstawowymi kryteriami oceny merytorycznej są udokumentowane wyniki w 

nauce, osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu.  

4. Wybór Stypendystów dokonany przez Kierownika podlega zatwierdzeniu przez 

Radę odpowiedniej podstawowej jednostki organizacyjnej.  

5. Wnioski Stypendystów wraz z Uchwałą Rady, o której mowa w ust. 4, są 

przekazywane Komitetowi Monitorującemu w terminie wskazanym w komunikacie 

o naborze wniosków. 

6. Ostateczną decyzję o przyznaniu Stypendium podejmuje Komitet Monitorujący.  

7. Decyzja Komitetu Monitorującego jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie.  

8. Pisemną informację o przyznaniu stypendium otrzymują Stypendyści oraz 

Kierownicy jednostek, na których kształcą się stypendyści.  

9. Lista stypendystów jest publikowana na stronie internetowej Uniwersytetu. 

10. Wypłaty stypendiów dokonuje Kwestura.  

 

§ 5. 

  

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 roku.  



Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendiów ufundowanych przez 

Santander Universitades 

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy………………. 

Student: TAK / NIE       doktorant: TAK / NIE 

Wydział (podstawowa jednostka organizacyjna)/ kierunek / specjalność……………….. 

stopień studiów (I, II, jednolite magisterskie)........................... 

rok studiów …………………… 

 

 

Uzasadnienie: 

1. Aktywność na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Osiągnięcia naukowe 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Aktywność na rzecz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

______________________ 

     podpis wnioskodawcy 

 

 

 

Opinia kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej ………………………………. 

……………………………….……………………………….…………………………………

.……………………………….……………………………….………………………………... 


